
وقال حمافظ الديواني��ة �سامي احل�سناوي يف 
حديث �سحفي  اإن ح�سة الديوانية املقررة من 
وزارة املوارد املائية تبلغ 93 مرتاً مكعبًا يف 
الثاني��ة، مبينا ان ما ي�سل اىل املحافظة يبلغ 

64 مرتاً مكعبًا يف الثانية فقط.
وحذر احل�سناوي من تظاه��رات واعت�سامات 
املائي��ة  احل�س���ص  و�س��ول  ع��دم  ح��ال  يف 

الكافية اىل حمافظة الديوانية.
كما دعا رئي�ص الوزراء حيدر العبادي ووزارة 
الف��رات  عملي��ات  وقي��ادة  املائي��ة  امل��وارد 
االو�س��ط وعمليات باب��ل اىل اإنهاء التجاوزات 

وو�سع حد لهذه مل�سكلة.
وعل��ى �سعي��د مت�س��ل اأعلن��ت دائ��رة املوارد 
املائي��ة يف باب��ل، " ان املحافظ��ة متر باأزمة 
مائي��ة ح��ادة نتيجة قل��ة االطالق��ات املائية 
م��ن �سد حديثة يف حمافظة االنبار، ويف حني 
بينت ان الن�سبة اجلديدة لالطالقات املائية ال 
تكفي للزراعة، اك��دت �رضورة تدخل احلكومة 

املركزية حلل هذه امل�سكلة " . 
وق��ال مدير دائ��رة امل��وارد املائي��ة يف بابل 
عدن��ان حمم��د احل�سين��ي يف حدي��ث  �سحفي  
اإن "باب��ل متر باأزمة مائية حقيقية ب�سبب قلة 
االطالق��ات املائية من �س��د حديثة"، مبينا اأن 
"ن�سب��ة االطالقات املائية يف �سط احللة تبلغ 
90 م��رتاً مكعب��ًا يف الثاني��ة وت��وزع لث��الث 
حمافظ��ات هي بابل ون�سبتها 45 % من كمية 
املي��اه وحمافظتا الديواني��ة وال�سماوة ولهما 

ن�سبة 55 %".
وب��ني احل�سين��ي اأن "دائرة امل��وارد املائية مل 
توق��ع اي حم���رض مع دائ��رة الزراع��ة للخطة 
الزراعي��ة للمو�س��م ال�سيفي حت��ى االن ب�سبب 
قل��ة االطالقات املائية الت��ي ال تكفي للمو�سم 
الزراع��ي احل��ايل وامنا ملي��اه ال���رضب فقط"، 
مبين��ا ان "�سط احللة كان��ت تطلق فيه كميات 
كب��رة م��ن املياه من �س��د حديث��ة تبلغ 303 
اأمت��ار مكعبة يف الثانية واالن يطلق 90 مرتاَ 

مكعبًا يف الثانية".
وتاب��ع مدير دائرة امل��وارد املائية ان "هناك 
امل��وارد  وزارة  اتخذته��ا  �رضيع��ة  اج��راءات 
املائي��ة للح��د م��ن �سح��ة املياه، منه��ا ن�سب 

م�سخ��ات عائمة كبرة على اجلداول واالنهر، 
ناحي��ة  يغ��ذي  ال��ذي  باب��ل  ج��دول  ومنه��ا 
الني��ل واملناط��ق القريبة منه��ا و�سيتم ن�سب 
ث��الث م�سخات عل��ى �سفافه وقي��ام الدائرة 
بك��ري وتنظيف اأغلبي��ة اجل��داول واالنهر يف 
املحافظة م��ن اجل و�سول امل��اء للمجمعات 

املائية املتخ�س�سة مباء ال�رضب".
م��ن جانبه، ق��ال رئي�ص اجلمعي��ات الفالحية 
يف باب��ل عدن��ان مط�رض الوطيف��ي يف حديث 
�سحف��ي  اإن "حمافظ��ة باب��ل ه��ي حمافظ��ة 
زراعية بامتياز وقلة املي��اه �ستت�سبب بو�سع 
�سي��ئ للزراع��ة والفالح��ني، م��ا يقت�س��ي من 
احلكوم��ة املركزي��ة اال���رضاع يف ح��ل ه��ذه 

امل�سكلة ".
يذك��ر ان حمافظة بابل تعاين من��ذ مدة �سحة 
وقلة املياه يف �سط احللة الذي يتفرع من �سدة 
الهندية 30 كم �سمال بابل والذي تتغذى عليه 

حمافظتا الديوانية وال�سماوة اأي�سا.
 وت�سب��ب االنخفا���ص احل��اد مبن�س��وب نهري 
دجل��ة والف��رات يف العراق بتدم��ر م�ساحات 
كب��رة من االأرا�سي الزراعي��ة وخ�سائر كبرة 

بالرثوة احليواني��ة وال�سمكية بالبالد، وتزداد 
امل�ساع��ي احلكومي��ة م��ع اجل��ارة تركيا لدعم 

العراق باملياه.
وقال مق��رر جلنة الزراعة  العراقية الربملانية 
عل��ي البدي��ري، ق��ال يف حدي��ث �سحف��ي  اإن 
تركيا مل ُتب��د جدية بعد يف ما التزمت به قبل 
من رف��ع كميات املياه الت��ي ت�سخها يف نهر 

الفرات اإىل 500 مرت مكعب يف الثانية. 
وراأى اأن حتوي��ل جزء من مي��اه نهر دجلة اإىل 
الف��رات يعد ح��اًل موؤقتًا لالأزمة الت��ي تعي�سها 
املحافظات املعتمدة على الفرات ب�سكل كبر.

وقال��ت وزارة حق��وق االإن�س��ان يف العراق، اإن 
الت�سح��ر يغطي نحو 50% م��ن االأرا�سي، وان 

�سح املياه زاد امل�سكلة تعقيداً.
وذكر املتح��دث با�سم وزارة حق��وق االإن�سان، 
كام��ل اأمني يف حديث �سحفي اأن على الفريق 
احلكوم��ي اتخاذ حلول �رضيعة ملعاجلة نق�ص 
املي��اه وو�سع اخلط��ط للق�ساء عل��ى الت�سحر 
ال��ذي اأ�سبح يه��دد االأمن الغذائ��ي يف العراق 
ب�سورة مبا�رضة، م�سراً اإىل اأن العراق تعر�ص، 
وم��ا زال يتعر���ص، اإىل متدد الكثب��ان الرملية 

وت�ساعد هبوب العوا�سف الرتابية يف ال�سمال 
واجلنوب، وهي عوامل تعزز الت�سحر.

واأو�سح اأم��ني اأنه على الرغم من اجلهود التي 
تبذله��ا الدول��ة لتاليف ه��ذا اخلط��ر ومنها ما 
قام��ت ب��ه يف ع��ام 2004 با�ستح��داث هيئة 
عامة ملكافحة الت�سحر تابعة لوزارة الزراعة 
مهمته��ا اإيجاد حلول مل�سكل��ة الت�سحر، اإال اأن 
امل�سكل��ة ما زالت قائم��ة، واالأمر الذي زاد من 
تعقي��د امل�سكلة هو �سح املي��اه وهدرها وعدم 
الت��زام ال��دول باالتفاقيات اخلا�س��ة بتنظيم 

ح�س�ص املياه التي اأبرمت مع العراق.
ووفق��ًا لبيان��ات ن�رضه��ا احت��اد املزارع��ني 
تبل��غ  االإلك��رتوين،  موقع��ه  عل��ى  العراقي��ني 
م�ساح��ة االأرا�سي القابل��ة للزراعة يف العراق 
نحو 123 ملي��ون دومن )30.3 مليون فدان(، 
اإال 52 ملي��ون دومن منه��ا  ُي�ستغ��ل منه��ا  ال 
نح��و 14 ملي��ون دومن اأرا���ص مروي��ة ونح��و 
38 ملي��ون دومن اأرا�ص تعتمد عل��ى االأمطار. 
علم��ًا اأن املي��اه املتاحة تكفي ل��ري نحو 17 
ملي��ون دومن اإ�سافية عند ا�ستخدام طرق الري 

احلديثة )الر�ص والتنقيط(.

 ُتهيم��ن جهات نافذة على جتارة االأغذية الرئي�سية يف العراق 
خ�سو�س��ًا الطحني االأبي�ص، اإذ ت�سل كلف��ة اال�ستراد ال�سنوي 
اإىل 1.3 بليون دوالر، يف حني ال تتخطى كلفة ت�سنيعه حمليًا 
رب��ع ه��ذا املبلغ، وفقًا مل��ا ك�سف عنه رئي�ص جلن��ة االقت�ساد 

واال�ستثمار النيابية ال�سابق جواد البوالين.
وا�ستن��اداً اإىل املعلومات التي توافرت لدى اللجنة الربملانية، 
ف��اإن تركي��ا "ن�سبت مطحنت��ني يف مدينة مر�س��ني تنتج األف 
ط��ن يومي��ًا، وت�ستورد احلنط��ة الرو�سي��ة بعد مو�سمه��ا ب�سعر 
100 دوالر للطن، وت�سّنعه وت�سدره اىل العراق ب�600 دوالر 

للطن".
واأ�س��ار الب��والين، اإىل اأن "اآلي��ات وزارة التج��ارة التي تق�سي 
باإجبار املطاحن االأهلية عل��ى ح�رض اإنتاجها بالوزارة فقط، 
ترفع قيمة الطحني اإىل 27 دوالراً للكي�ص زنة 50 كيلوغرامًا"، 
ناهي��ك عن »وجود ف�س��اد وا�سح يف عملي��ة ت�سويق حم�سول 

احلنطة الذي ت�سبب بهدر املال العام". 
اإذ تقّيد احلنطة يف الوزارة ب�سفتها »درجة اأوىل«، يف حني اأن 
نوعيتها »رديئة جداً«، ف�ساًل عن »وجود فارق كبر يف ال�سعر 

بني ال�سنفني ي�سل اإىل 400 دوالر للطن«.
واأو�س��ح اأن »احلاج��ة الكّلي��ة لل�س��وق العراقي��ة م��ن الطحني 
االأبي���ص درجة اأوىل، ت�س��ل اإىل 2.5 مليون طن �سنويًا، بكلفة 

1.25 بليون دوالر«.
و�س��األ »مل��اذا ال ُي�ستغل ه��ذا املبلغ يف اإنتاج طح��ني ال�سفر 
داخلي��ًا بالتع��اون مع القط��اع اخلا�ص، خ�سو�س��ًا اأن الدول 
املنتج��ة للحنط��ة امل�سّنفة درج��ة اأوىل تبي��ع حم�سولها بعد 
املو�س��م ب���100 دوالر للط��ن، لت�ستوردها املطاح��ن الرتكية 
وتبيع منتجها للع��راق ب�سعر 600 دوالر للطن، وهو ما ميكن 

للم�سنع العراقي القيام به«.
 واأك��د اأن »حاجات الع��راق ال�سنوية من م��ادة الطحني 

بينم��ا  ط��ن«،  مالي��ني   6 اإىل  ت�س��ل 
مع��دل  يتج��اوز  »ال 

االإنتاج املحلي م���ن احل���ن���طة 3 مالي���ي���ن طن �سنويًا«.
وك�س��ف البوالين عن اأن اللجن��ة »تعمل على اإ�سدار قرار ي�سمح 
للقط��اع اخلا���ص ب����ا�ست����ح��داث ال�س���وام�����ع املخ�س�س��ة 
لتخزي��ن احلب��وب واإنتاج الطح��ني االأبي�ص، بداًل ع��ن االإبقاء 
عل��ى عملي��ة اال�ست��راد من تركي��ا بثالث��ة اأ�سع�����اف ال�س�عر 

احلقيقي«.
ويف معر���ص الرد على ه��ذه الت�رضيحات، اأعلن وزير التجارة 
�سلم��ان اجلميلي، اأن »الوزارة تواج��ه م�ساكل ترتبط باحلبوب 
واملطاح��ن، اإذ يق��ع معظ��م املخ��ازن يف املناط��ق ال�سمالية، 
وي�سع��ب اإن�س��اء �سوامع ب�س��كل �رضيع يف املناط��ق الو�سطى 

واجلنوبية«. 
ولف��ت االنتب��اه اإىل اأن تلك »املوجودة ال تكف��ي لن�سف اإنتاج 
الع��راق، وعملية التعاقد لتاأمني احلب��وب مقّيدة ب�رضوط يجب 

االلتزام بها، ما يربك عملنا«.
واأو�س��ح على هام�ص اجتماع��ه بلجنة االقت�س��اد الربملانية، 
االلت��زام  عل��ى  جتربن��ا  ال�سنوي��ة  املخ�س�س��ات  »ن��درة  اأن 
مبحددات اأ�سعار دولية«، علمًا اأن الوزارة »مل تت�سلم حتى االآن 
خم�س�ساته��ا ال�سنوية، وكل عملنا خ��الل ال�سنة احلالية يعود 

من املدّور من ال�سنوات املا�سية، ما ُيلزمنا بتقنني ال�رضاء«.
وبالن�سب��ة اإىل جتارة احلب��وب فاإن »امل�سكلة اأك��رب، اإذ يحتاج 
الع��راق �سنويًا اإىل ملي��ون و100 األف طن، يف حني ال يتخطى 
اإنتاجن��ا املحل��ي 40 األف ط��ن«، عاداً اأن »ال�سم��اح للمطاحن 
االأهلية با�ست��راد احلنطة البي�ساء واإنت��اج الطحني االأبي�ص، 
يحتاج اإىل قرار من جمل�ص الوزراء وت�سديق جمل�ص النواب«. 

وق��ال: »حتى ل��و ا�ستوردنا ب�سفتن��ا وزارة، وزودنا املطاحن 
باحلنطة ف�سيح�سل ت�رضيب للمنتج«.

واأ�س��ار اجلميل��ي، اإىل وج��ود »ف�س��ل يف 
عزوف  ب�سب��ب  التعاق��د 

ال���رضكات الر�سين��ة عن التعاق��د، اإذ ال تبحث ه��ذه ال�رضكات 
عن م�ستهلك نظراً اإىل اأن االإنتاج العاملي حمدود، لذا تريد من 
امل�ستهلك اأن يذهب اإليها«. واأكد »ال�سعي اإىل حل هذه امل�سكلة، 

واُتخذ قرار بالذهاب اإىل هذه ال�رضكات«.
 ولفت االنتباه اإىل اأن »خطة وزارة الزراعة يف املو�سم احلايل 
تق�س��ي بزراع��ة م�ساح��ة كافي��ة الإنت��اج 6 مالي��ني ط��ن من 
احلنط��ة، يف ح��ني ال تزيد االأم��وال املر�س��ودة لت�سلم احلنطة 

على 2.3 مليون طن«.
اأعل��ن اجلميل��ي:  اإىل العم��ل،  اإع��ادة مطاح��ن نين��وى  وع��ن 
»املطاحن حتت الفح�ص االإ�سعاعي لكونها تعر�ست للق�سف، 
و�سنزود اأ�سحاب املطاحن بكتب ملراجعة دوائر البيئة ب�ساأن 
الفح���ص«، مو�سح��ًا اأن »ال��وزارة زارت املطاح��ن، و�سيتبنى 

جمل�ص املحافظة هذا املو�سوع«.
وُت�سّغ��ل »ال�رضك��ة العامة لت�سني��ع احلبوب« التابع��ة لوزارة 
التج��ارة 256 مطحنة منه��ا 15 مطحنة حكومي��ة، تعر�ست 

ثالث منها اإىل التدمر.
وي�س��ل جمموع االأغذية الواجب على احلكومة تاأمينها �سنويًا 
عرب �رضكات وزارة التجارة، اإىل اأكرث من 7 ماليني طن �سنويًا 
تت��وزع ما بني 4.4 مليون طن م��ن الدقيق، و1.2 مليون طن 
من الرز، و900 األف طن من ال�سكر، و420 األف طن من الزيت، 
ون�س��ف ملي��ون طن حليب اأطف��ال، ويتطل��ب �رضاوؤها مبلغ 5 
تريليون��ات دينار �سنويًا يف ح��ني اأن املخ�س�ص الفعلي هو 

اأقل من تريليوين دينار.
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ق��ال وزي��ر التموي��ن امل���رضي على 
اأك��رب م�س��رت  اإن م���رض،  امل�سيلح��ي 
للقم��ح يف العامل، ت�سته��دف ا�ستراد 
�سبعة ماليني طن من القمح يف ال�سنة 

املالية احلالية 2017-2018.
واأ�س��اف امل�سيلح��ي لروي��رتز على 
هام���ص موؤمت��ر �سحفي ي��وم ال�سبت 
تت�سم��ن   2017-2017 "موازن��ة 
قمح��ا  ط��ن  ملي��ون   6.2 ا�ست��راد 
من اخل��ارج لكنن��ا �سن�ست��ورد �سبعة 
مالي��ني طن حت��ى يك��ون لدينا نحو 
ملي��ون ط��ن احتياط��ي قب��ل بداي��ة 

مو�سم القمح املقبل".

�سجل مطار ال�سارقة الدويل معدالت 
 2017 ال��ع��ام  من��و ج��ي��دة خ���الل 
املطار  م�ستخدمي  عدد  ارتفع  حيث 
لي�سل اإىل 5.5 مليون م�سافر خالل 
اجل��اري،  العام  من  االأول  الن�سف 
ب��امل��ائ��ة،   2.9 ن�سبتها  ب��زي��ادة 
العام  من  االأول  بالن�سف  مقارنة 
مليون   5.3 �سجل  ال��ذي   2016

م�سافر.
مع  ال��دويل  ال�سارقة  مطار  وتعامل 
خالل  م�سافر  األ���ف   835.8 نحو 
مع  مقارنة  املا�سي،  يونيو  �سهر 
ال�سهر  خالل  م�سافر  األف   821.23

نف�سه من العام املا�سي

بورز  اآن��د  �ستاندرد  املوؤ�رض  تراجع 
ب��ردود  متاأثراً  االأمركية  لالأ�سهم 
فعل �سلبية على تقارير االأرباح من 
�رضكات كربى مثل اأمازون واإك�سون 
و�ستاربك�ص وخ�سائر الأ�سهم �رضكات 
جل�سة  ج��ون��ز  داو  واأن��ه��ى  ال��ت��ب��غ. 
�سرتيت  وول  ب��ب��ور���س��ة  ال���ت���داول 
يعادل  ما  اأو  نقطة   33.76 مرتفعا 
 21830.31 اإىل  باملئة   0.15
ن��ق��ط��ة يف ح��ني ت��راج��ع امل��وؤ���رض 
االأو���س��ع  بورز500  اآن��د  �ستاندرد 
نطاقا 3.32 نقطة اأو 0.13 باملئة 

ليغلق عند 2472.10 نقطة.

متوافرة محليًا بربع المبلغ

خبراء: العراق يستورد أغذية بأكثر من بليون دوالر سنويًا 

الفرات األوسط.. يشكو شح المياه والحلول غائبة 

حّملت حكومة الديوانية 
املحلية حمافظة بابل 

م�شوؤولية �شح املياه يف 
اق�شية ونواحي عفك 
واآل بدير وال�شافعية 

وال�شنافية التابعة لها 
وذلك ب�شبب جتاوزها 

الكبري على ح�شتها 
املائية.

بغداد – متابعة 

إعداد –  فادية حكمت 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


